
وضعیت ثبت نامعنوان دوره آموزشیتاریخ پایانتاریخ شروعنام خانوادگیناماستان محل خدمتردیف

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908مهدوی اصلخدیجهاذربایجان شرقی1

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908سلمانی اصللیلیاذربایجان شرقی2

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908شیرینینیراذربایجان شرقی3

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914شیخیعلیرضااذربایجان شرقی4

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908باالئیمحسناذربایجان شرقی5

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908خلیل پور اسبقجواداذربایجان شرقی6

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908عبادی همراهلوکیانوشاذربایجان شرقی7

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908علیزادهمهدیاذربایجان شرقی8

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908میرزاده اهریسیدکریماذربایجان شرقی9

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908پریخانیرحیماذربایجان شرقی10

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908حسینینیلوفراذربایجان شرقی11

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی12

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908خمسهجباراذربایجان شرقی13

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914بهادری کلیبرشهراماذربایجان شرقی14

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914فروغیمهراناذربایجان شرقی15

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914جاللیعلیرضااذربایجان شرقی16

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914مهدویجعفراذربایجان شرقی17

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914قهرمانپورمهدیاذربایجان شرقی18

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914صفریحسناذربایجان شرقی19

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914امیر محمدیانسیمیناذربایجان شرقی20

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914نویدسهیالاذربایجان شرقی21

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914شفاعتیقاسماذربایجان شرقی22

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914نشاطپرویزاذربایجان شرقی23

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914عبدلیاکبراذربایجان شرقی24

تایید1396091813960922PHOTO SHOPعباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی25

تایید1396091813960922PHPجهان سریولیاذربایجان شرقی26

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922شندآبادیاشرف الساداتاذربایجان شرقی27

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922میدانیاعظماذربایجان شرقی28

تاییدبنای سفت کار1396091813960922اکبرزاده پارامحبیبهاذربایجان شرقی29

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929باالئیمحسناذربایجان شرقی30

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929شفاعتیقاسماذربایجان شرقی31

تاییدپردازش تصویر1396091813960921سربازیحسناذربایجان شرقی32

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922خمسهجباراذربایجان شرقی33

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی34

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921محمد نژاد حسنلوئیوحیداذربایجان شرقی35

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922پیرعلیلوداریوشاذربایجان شرقی36

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922اجلیزهرااذربایجان شرقی37

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922بیداری کلیبرمنصوراذربایجان شرقی38

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922خانالری حاج عوض لوخدیجهاذربایجان شرقی39

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922محمدپور گلوسنگرباباذربایجان شرقی40

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922فرضعلیزادهبابکاذربایجان شرقی41

1396091813960922خداییعلیاذربایجان شرقی42
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

تایید1396092513960929FLASHعباسی کلیبرفریبااذربایجان شرقی43

1396092513960929نوریابوالفضلاذربایجان شرقی44
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید
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1396092513960929ولی پورعلیرضااذربایجان شرقی45
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCاسدزادهزین العابدیناذربایجان شرقی46

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929شندآبادیاشرف الساداتاذربایجان شرقی47

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928شیخیعلیرضااذربایجان شرقی48

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929حسن پوریوسفاذربایجان شرقی49

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929قادری هرویجعفراذربایجان شرقی50

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929اجلیزهرااذربایجان شرقی51

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929بیداری کلیبرمنصوراذربایجان شرقی52

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929خانالری جاج عوض لوخدیجهاذربایجان شرقی53

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929محمدپور گلوسنگرباباذربایجان شرقی54

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928قهرمانیعلیرضااذربایجان شرقی55

تاییدشلوار دوزی1396092513960929اکبرنژاد گاوگانیرحیمهاذربایجان شرقی56

تاییدشلوار دوزی1396092513960929چوپان کلیبرمهدیهاذربایجان شرقی57

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928کریمیعزیزهاذربایجان شرقی58

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928فرضعلیزادهبابکاذربایجان شرقی59

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928قهرمان نژادهدایتاذربایجان شرقی60

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908سرافرازجمالاذربایجان غربی61

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908محسنی بدل آبادیمیثماذربایجان غربی62

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908شیخیابوبکراذربایجان غربی63

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908اکبریحسیناذربایجان غربی64

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908ابراهمیانحسیناذربایجان غربی65

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908خلیلیمیکائیلاذربایجان غربی66

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908جعفرزادهرقیهاذربایجان غربی67

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914دالوریتوحیداذربایجان غربی68

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914میریوسفیمیریوسفاذربایجان غربی69

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914آهنی آذرفریبااذربایجان غربی70

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914عزیزی حسن آبادشهنازاذربایجان غربی71

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914محمودیانعبدلقادراذربایجان غربی72

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914خلیل لویاسیناذربایجان غربی73

تاییدگبه بافت1396091113960914سلیمانیشهنازاذربایجان غربی74

تاییدگبه بافت1396091113960914نعمتی تومترپریسااذربایجان غربی75

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914کیانیناصراذربایجان غربی76

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914حسین زاده ماکوییعلیاذربایجان غربی77

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914وطنیرضااذربایجان غربی78

تایید1396091813960922PHOTO SHOPبهروزیالمیرااذربایجان غربی79

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929رشیدیشلیراذربایجان غربی80

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922قنبریفیروزاذربایجان غربی81

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922محمدیمرضیهاذربایجان غربی82

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922الهیاریمحمدرضااذربایجان غربی83

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921فاضلی فررضااذربایجان غربی84

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921محالیسامرنداذربایجان غربی85

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922شکریابراهیماذربایجان غربی86

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922خانعلیلورقیهاذربایجان غربی87

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922شمخالیسمیهاذربایجان غربی88

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921شیخ بگلویوسفاذربایجان غربی89

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921محمدیفرخاذربایجان غربی90

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922احسان دوستمهنازاذربایجان غربی91

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922زراعت دوستفرزیناذربایجان غربی92

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922عابدزادهمریماذربایجان غربی93



تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922حیدریرقیه ساداتاذربایجان غربی94

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )چراغپور قشونیلیالاذربایجان غربی95

تایید1396092513960929FLASHاحمدیرضااذربایجان غربی96

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012رحمتیمنیژهاذربایجان غربی97

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929رقمی خسروشاهیراحلهاذربایجان غربی98

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928حسن پورصالح الدیناذربایجان غربی99

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929سلیمی گلعذانیفرداداذربایجان غربی100

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928تنیدهمجتبیاذربایجان غربی101

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928نجیب فرعلیاذربایجان غربی102

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928خوشوقتهیمناذربایجان غربی103

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929احمدی دیزجیامنهاذربایجان غربی104

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929عزیزیشهنازاذربایجان غربی105

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929علی جعفر خوییراحلهاذربایجان غربی106

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929قلی زادهیلدااذربایجان غربی107

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928بداقی حسین آبادیسعیداذربایجان غربی108

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928رحمانیجعفراذربایجان غربی109

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928مقدم شبیلوی علیاوحیداذربایجان غربی110

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929شکریابراهیماذربایجان غربی111

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929میریوسفیمیریوسفاذربایجان غربی112

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929حیدریرقیه ساداتاذربایجان غربی113

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929هاشمی پورسیده سحراذربایجان غربی114

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928جهاندیدهساماناذربایجان غربی115

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929فاسونیه چیهاجراذربایجان غربی116

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928رشیدیجعفرصادقاذربایجان غربی117

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908رستمی مغانلوبیت الهاردبیل118

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908کوهی شوردرقبهروزاردبیل119

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908میرزائیقادراردبیل120

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914باقریاناکبراردبیل121

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914روح نوازژیالاردبیل122

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908خلخالی زاویهسید سیامکاردبیل123

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908آزادنرگساردبیل124

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908هژبریزهرااردبیل125

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908محمدنژادافسانهاردبیل126

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908زندگیگلواسالماردبیل127

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914کیانی وراغولافشیناردبیل128

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914کوهی شوردرقبهروزاردبیل129

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914جوادی زارعجابراردبیل130

تایید1396091813960922ILLUSTRATORسعادتخواهزینباردبیل131

تایید1396091813960929PET 1میرزائیقادراردبیل132

تایید1396091813960922PHOTO SHOPعشقیمهیناردبیل133

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922حاجی زادهعلیاردبیل134

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921جهانگیریصابراردبیل135

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929بهروزداوراردبیل136

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929رنجبرگیگلوسعیداردبیل137

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922اسمعیلیعلیاردبیل138

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921اسدالهیولیاردبیل139

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921شیرین زادهداوداردبیل140

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922عالی نقی پورعلیاردبیل141

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929سیدابراهیمیبهراماردبیل142

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922مناف زادهفرانکاردبیل143

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929شیخ علیزادهبهناماردبیل144



تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929حاجی زادهعلیاردبیل145

تاییدمبانی رنگ1396092513960929افزونفرانکاردبیل146

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928کوهی شوردرقبهروزاردبیل147

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908جبرائیلیمهدیاصفهان148

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908دهقانیمهدیاصفهان149

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908ایرانی نهچیریحامداصفهان150

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908احمدپورمبارکهطاهرهاصفهان151

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908زمانپور بروجنیکامراناصفهان152

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908ملکیان نایینیزهرااصفهان153

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914آصفی سمیرمیمحمد مهدیاصفهان154

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914خوشحسابزهرااصفهان155

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914شبخوانمرضیهاصفهان156

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914مشرقیزینباصفهان157

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914موسویصدیقه ساداتاصفهان158

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908فخاریاکبراصفهان159

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908طاهریبهجتاصفهان160

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908فخارزادهحوریهاصفهان161

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908زنگنهپرویناصفهان162

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908علینقیفاطمهاصفهان163

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908نمدیان مجردمریماصفهان164

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908نمدیان مجردنرگساصفهان165

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908الماسیرقیهاصفهان166

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908مقصودیمالکاصفهان167

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908امامیسیدمجیداصفهان168

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908خدریسجاداصفهان169

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908ابراهیمیمهسااصفهان170

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908توکلی گارماسهاحساناصفهان171

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908خبازی ارانیمجیداصفهان172

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908عزتیالهاماصفهان173

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914صفریانمحموداصفهان174

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914توسلی فارفانیاکبراصفهان175

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914نادری دره شوریمهرداداصفهان176

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914باغستانی آرانیجنت خانماصفهان177

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914بابایی زادهمحمدرضااصفهان178

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914رضا دختمحسناصفهان179

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914سیفلیالاصفهان180

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914ملکیان نایینیزهرااصفهان181

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914صبوری فردخداداداصفهان182

تاییدگبه بافت1396091113960914صفاری پورفاطمهاصفهان183

تایید1396091813960922ILLUSTRATORعطایی محمدیسارهاصفهان184

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922صفاری پورفاطمهاصفهان185

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922اقاییزهرهاصفهان186

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922اکلیلی مژگاناصفهان187

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922آزادیلیالاصفهان188

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922داناانسیهاصفهان189

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922رحیمی صادقمریماصفهان190

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922رضایی برزانیمرتضیاصفهان191

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922فروغی ابریفریدهاصفهان192

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922قایدی هونجانیرقیهاصفهان193

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922محمدی سیچانیمهشیداصفهان194

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922اربابیمرضیهاصفهان195



تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922خوش حسابزهرااصفهان196

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922شریفعظیمهاصفهان197

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922عسکریهوشنگاصفهان198

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922توکلیسعیداصفهان199

تاییدبنای سفت کار1396091813960922مالیی اردستانیمحمد هادیاصفهان200

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929زاغیآزادهاصفهان201

تاییدپردازش تصویر1396091813960921ابراهیمیمهسااصفهان202

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922عسگری سیچانیمحمد رضااصفهان203

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929امیری سرارودیسید زکریااصفهان204

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929صادقی گنجهمحمد حسناصفهان205

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921جاللیصفر علیاصفهان206

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921سلیمیان ریزیمحمد رضااصفهان207

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921محمدی نجف آبادیغالمحسیناصفهان208

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922سلیمانیاشرفاصفهان209

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922سلطانیانفروغاصفهان210

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922سیفلیالاصفهان211

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922کهیانینصرالهاصفهان212

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922توحیدیمریماصفهان213

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922خرمیانحسیناصفهان214

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922فتاحیانلیلیاصفهان215

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922اقاجانیانمیترااصفهان216

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921بابایی زادهمحمدرضااصفهان217

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921زمانپور بروجنیکامراناصفهان218

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922اکبرپوریمرضیهاصفهان219

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922شریفیالههاصفهان220

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922مجیدیانناهیداصفهان221

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )افالکیسارااصفهان222

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012ارباب دیزچهزهرااصفهان223

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012جشنیطیبهاصفهان224

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012خباز یگانه کاشانیحمیدهاصفهان225

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929جهانگردصغرااصفهان226

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929فخارزادهحوریهاصفهان227

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929یوسفیانزهرهاصفهان228

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929اکلیلیمژگاناصفهان229

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929آزادیلیالاصفهان230

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929آقاییزهرهاصفهان231

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929داناانسیهاصفهان232

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929رحیمی صادقمریماصفهان233

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929فروغی ابریفریدهاصفهان234

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929قایدی هونجانیرقیهاصفهان235

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929محمدی سیچانیمهشیداصفهان236

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928نادری دره شوریمهرداداصفهان237

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929روانستانآمنهاصفهان238

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928جابریمحمد علیاصفهان239

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928صبوری فردخداداداصفهان240

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929صادقیحسیناصفهان241

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929یزدانیانسیدمهراناصفهان242

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928توانگر ریزیحسناصفهان243
تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928دباغنسریناصفهان244

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928فریورمریماصفهان245



تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929زمانی علویجهمرضیهاصفهان246

تاییدشلوار دوزی1396092513960929پور بافرانیمریماصفهان247

تاییدشلوار دوزی1396092513960929پوربافرانیفاطمهاصفهان248

تاییدشلوار دوزی1396092513960929قیومیبتولاصفهان249

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928سلیمانیپریسااصفهان250

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928قاسمیحامداصفهان251

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928قدمیطاهرهاصفهان252

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928معمارسعیداصفهان253

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928شهریاری نژادعلیرضااصفهان254

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928عظیمیمسعوداصفهان255

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928قانعی فرافشیناصفهان256

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928نصرسید حسناصفهان257

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929مشرقیزینباصفهان258

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929آقایی حسین آبادیمریماصفهان259

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929باغبانهامریماصفهان260

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929فرح بخشلیالاصفهان261

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929موسویصدیقه ساداتاصفهان262

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928زندوانیابوذراصفهان263

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908فرزام رادکوروشالبرز264

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908اقامحمدی شندیپرویزالبرز265

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908میرزاییفرزانهالبرز266

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914فیروزیفرهادالبرز267

تایید1396091813960922ILLUSTRATORکلهرمحمودرضاالبرز268

تایید1396091813960929PET 1زارعراحلهالبرز269

تایید1396091813960929PET 1شافعیآریوالبرز270

تایید1396091813960929PET 1گوهریمعصومهالبرز271

تایید1396091813960929PET 1معدنیپژمانالبرز272

تایید1396091813960922PHOTO SHOPمعدنی پورفاطمهالبرز273

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922فرزام رادکوروشالبرز274

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922رضاییروح الهالبرز275

1396091813960922درویشمحمدرضاالبرز276
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

1396091813960922سبزواریرامینالبرز277
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

1396091813960922کهن خاکیسمیراالبرز278
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929دانشعلیرضاالبرز279

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929عموزادیرضاالبرز280

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922نیریسیدرضاالبرز281

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921بیات پورعلیرضاالبرز282

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922نوفالحساراالبرز283

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922فتحیمریمالبرز284

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921دهنویمحمودالبرز285

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922مراحمینوشینالبرز286

1396092513960929معدنیداودالبرز287
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929سبزواریرامینالبرز288

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929سیفیمرتضیالبرز289

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929گوهریالهامالبرز290

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929صالحیمریمالبرز291

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929شوقیحجت الهالبرز292



تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929پهلوانیعلی رضاالبرز293

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929مرادیصدیقهالبرز294

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908مالکی نافذعفافایالم295

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908چراغیطاهرهایالم296

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908هاشمیرامشایالم297

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914جهانپورعلیرضاایالم298

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914درویشیجمشیدایالم299

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914انوری پورعباداهللایالم300

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922منصوریانفروزانایالم301

تاییدبنای سفت کار1396091813960922چراغیطاهرهایالم302

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921دالوریشهریارایالم303

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922محمدیزینبایالم304

1396091813960921درویشیجمشیدایالم305
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921غالمیحمیدرضاایالم306

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922یاری زادهنداایالم307

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929منصوریانفروزانایالم308

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928پورنصرتحسینایالم309

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929هواسیهایدهایالم310

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929نظری زادمجتبیایالم311

تاییدمبانی رنگ1396092513960929هاشمیرامشایالم312

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929یاری زادهنداایالم313

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929مالکی فذعفافایالم314

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908بهفرکاظمبوشهر315

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908داودیابراهیمبوشهر316

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908محمدپورحسنبوشهر317

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908حیاتیمصطفیبوشهر318

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908کشاورزیسید حسینبوشهر319

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908دریاسفرکبریبوشهر320

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908اکبریوحیدبوشهر321

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908باقریحسینبوشهر322

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908بستان کللیعلیرضابوشهر323

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908حاجیانعلی اکبربوشهر324

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908حیات داودیصغریبوشهر325

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908خادمیعلیبوشهر326

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908ذعابصدیقهبوشهر327

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908زارعیکبریبوشهر328

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908سراجیحمیدهبوشهر329

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908سراجی زادهسکینهبوشهر330

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908سراجی زادهکبریبوشهر331

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908شهریورمحسنبوشهر332

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908شیخیانیستارهبوشهر333

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908ظفریانسیده صدیقهبوشهر334

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908فخریشهنازبوشهر335

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908لیراویصدیقهبوشهر336

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908لیراویصدیقهبوشهر337

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908لیراویطاهرهبوشهر338

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908نسترنطیبهبوشهر339

تایید(اجرا در استان بوشهر)کارآفرینی مقدماتی1396090413960908هوشمندرضابوشهر340

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908هاشمیسید محمد جوادبوشهر341

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914عظیمیانعبدالرحمنبوشهر342



تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914غالمیاحمدبوشهر343

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914تنگستانیمحمدبوشهر344

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914حیاتیمصطفیبوشهر345

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914دهقانیحیدربوشهر346

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914افرازهخیریبوشهر347

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914دل آ رامشهنازبوشهر348

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914اکبریوحیدبوشهر349

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914شهنهداراببوشهر350

تایید1396091813960922ILLUSTRATORحسینی زادهسیده مرضیهبوشهر351

تایید1396091813960922PHOTO SHOPبی باكمحمد رضابوشهر352

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922باقریحسینبوشهر353

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922نسترنطیبهبوشهر354

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922بی بکیعبدالرضابوشهر355

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929خادمیعلیبوشهر356

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922شیخیانیستارهبوشهر357

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922لیراویطاهرهبوشهر358

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922محتجباعظمبوشهر359

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921قاسمیمحسنبوشهر360

1396091813960922بستان کللیعلیرضابوشهر361
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960922حاجیانعلی اکبربوشهر362
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960921شمسی زادهحسینبوشهر363
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922سراجی زادهکبریبوشهر364

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929هاشمی زادهزینب الساداتبوشهر365

تایید1396092513960929FLASHسراجی زادهسکینهبوشهر366

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929حیدریداودبوشهر367

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928تنگستانیمحمد جاویدبوشهر368

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928عطایی خورموجیسید مرتضیبوشهر369

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928میمدیابراهیمبوشهر370

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928عطارزادهمحمدجوادبوشهر371

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928محمدپورحسنبوشهر372

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929کاشفیمحمد جوادبوشهر373

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929یاقریحسینبوشهر374

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908حسینی پویامهدیتهران375

تایید1396090413960908EPLAN P8بزرگ منشمحسنتهران376

تایید1396090413960908EPLAN P8جبلهعلی اکبرتهران377

تایید1396090413960908EPLAN P8عبدالوندعلیرضاتهران378

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908آخرتی بهابادیحسنتهران379

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908عابدینیاشرفتهران380

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908فهیمیمهدیتهران381

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914قربانیسمانهتهران382

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908پورباباابوالفضلتهران383

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908شالبافمهدیتهران384

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908ملک سیاه چشممحمدرضاتهران385

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908درزی گاوزنیزهراتهران386

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908قاسم پورلیالتهران387

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908مروّتی شریف آبادمرضیهتهران388

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908خانیرضاتهران389

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908سلمانیسعیدتهران390



تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908صفرپورعبداهللتهران391

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396090413960908اردالنیمجیدتهران392

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396090413960908توکلی طرقیخدیجهتهران393

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396090413960908عالمیعسل الساداتتهران394

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396090413960908عباسیمحبوبهتهران395

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908صبحیمیثمتهران396

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908مشهدیمعصومهتهران397

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908خوان یغماعلیتهران398

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908قربانیاشرفتهران399

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914قاسمی خیرآبادیمهدیتهران400

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914یوسفی فشکیامیدتهران401

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914عرفانیمحمد مهدیتهران402

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914جعفری زاویهمهدیتهران403

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914صائمیانمازیارتهران404

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914جبلهعلی اکبرتهران405

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914عبدالوندعلیرضاتهران406

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914اردالنیمجیدتهران407

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914امینیفرشادتهران408

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914رودکرمیمحسنتهران409

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914قاسمی خیرآبادیروح اهللتهران410

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914متوسلیانمجتبیتهران411

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914مولوی کرکانمنوچهرتهران412

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914عکافمحمدتهران413

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914اعرافیاسماعیلتهران414

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914فرخی مینامحسنتهران415

تاییدگبه بافت1396091113960914حسینیآزادهتهران416

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914شیرین آبادی فراهانیمجیدتهران417

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914قائم پناهاصغرتهران418

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914اسدیعلیرضاتهران419

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914صادق زادهابوالفضلتهران420

تایید1396091813960922ILLUSTRATORحاجی مالمحمدطاهرساراتهران421

تایید1396091813960922ILLUSTRATORخداشناسسمیهتهران422

تایید1396091813960929PET 1اردالنیسعیدتهران423

تایید1396091813960929PET 1فاطمی تکیهسید محسنتهران424

تایید1396091813960922PHPاسدیمرضیهتهران425

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922فیض آبادیلیال ساداتتهران426

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922شجاعمریمتهران427

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921کلبادی نژادحسینعلیتهران428

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921مطلبی نژادعلی اصغرتهران429

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921ترابیحمیدتهران430

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921حسینیسید برومندتهران431

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921فرخی مینامحسنتهران432

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921مهمان نواز شیجانیابوالفضلتهران433

تاییدبنای سفت کار1396091813960922دیوارگرکاظمتهران434

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929زمانی رادشرارهتهران435

تاییدپردازش تصویر1396091813960921بیکی ورزنهمحمد رضاتهران436

تاییدپردازش تصویر1396091813960921محبیرویاتهران437

1396091813960922اخالقیسیدمسعودتهران438
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922رفیعیرضاتهران439

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921یزدانیحسینتهران440



تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922کریمیحمیدرضاتهران441

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929ابوطالبیوحیدتهران442

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922اسماعیلیزهرهتهران443

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922بزرگ منشمحسنتهران444

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921احمدیسیدابوالقاسمتهران445

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921کرمانیعلیرضاتهران446

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921مسافریمحمد رضاتهران447

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921یوسفی فشکیامیدتهران448

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922پورباباابوالفضلتهران449

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922عرش وزانعلیتهران450

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922قاسمیمصطفیتهران451

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922نیکجوپیوندتهران452

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922اسدیعلیرضاتهران453

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922پورحسن مهربانانسیهتهران454

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922حکیمی نصرآبادیآسیهتهران455

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922قربانیسمانهتهران456

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922حسینیسیده مریمتهران457

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922خبرتسانازتهران458

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921مرتضوی اسد آبادسید مهردادتهران459

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921معمرمحمودتهران460

1396091813960921زنگانهمهدیتهران461
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922صالحی خواهبهنازتهران462

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922کریم زادهلطیفهتهران463

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921نصیریبیژنتهران464

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921دالوندبهزادتهران465

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921اسماعیلیغالمرضاتهران466

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921محسنیداودتهران467

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922امانیحسنتهران468

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922رستمیمریمتهران469

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922شمسی فخرنداتهران470

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929اموزگارمریمتهران471

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929صنیعیرایناكتهران472

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )شاه محمدیزهراتهران473

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )فیض آبادیلیال ساداتتهران474

تایید1396092513960929FLASHدوست محمدیفاضلتهران475

تایید1396092513960929FLASHشهبازپورفرزانهتهران476

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929موسویسیده سمیهتهران477

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929عزیزیانمیالدتهران478

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928امینیفرشادتهران479

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928سارانیامیرتهران480

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928قاسمی خیرآبادیروح اهللتهران481

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928کوهستانیقاسمتهران482

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928فرخی مینامحسنتهران483

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929اخالقیسیدمسعودتهران484

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928ملک سیاه چشممحمدرضاتهران485

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928آخرتی بهابادیحسنتهران486

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928اسدی فروتقهمحمدباقرتهران487

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928حسینی پویامهدیتهران488

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928زمانیانداودتهران489

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928کرمانیعلیرضاتهران490



تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928یوسفی فشکیامیدتهران491

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929اسکندرینیرهتهران492

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929جعفریمریمتهران493

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928احمدیمحمدتهران494

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928حیدری محمدیمحمد رضاتهران495

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928قنبریرسولتهران496

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928عبدالهی خوسید سعیدتهران497

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929سلطانیمریمتهران498

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929اسدیعلیرضاتهران499

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929جبلیعلیرضاتهران500

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928مهاجرحسینتهران501

تاییدمبانی رنگ1396092513960929تشخوریانمحسنتهران502

تاییدمبانی رنگ1396092513960929رضازاده سفیدهفرزانهتهران503

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929قرایی نسبمحبوبهتهران504

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929پرداللیالتهران505

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929رستمیمریمتهران506

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929شمسی فخرنداتهران507

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929زندیهسیمینتهران508

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908حسنیحمیدرضاچهارمحال و بختیاری509

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908سلیمانی فارسانیخاطرهچهارمحال و بختیاری510

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908رئیسیمژگانچهارمحال و بختیاری511

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908غالمیانلیالچهارمحال و بختیاری512

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908ابوطالبیطیبهچهارمحال و بختیاری513

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری514

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908حیدری سودجانیعلی کرمچهارمحال و بختیاری515

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری516

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908زارع مقدممحمد حسینچهارمحال و بختیاری517

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914امینی خوئییوسفچهارمحال و بختیاری518

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914قاسمیقدرت اهللچهارمحال و بختیاری519

تاییدگبه بافت1396091113960914بهرامی عیسی آبادیمرضیهچهارمحال و بختیاری520

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914حبیبی خوئیحفیظ اهللچهارمحال و بختیاری521

تایید1396091813960922ILLUSTRATORرئیسی دستگردیآصفچهارمحال و بختیاری522

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922ابوطالبیحانیهچهارمحال و بختیاری523

1396091813960929اسدالهی دهکردیفریباچهارمحال و بختیاری524
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929امینیلیالچهارمحال و بختیاری525
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929انصاریرقیهچهارمحال و بختیاری526
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929بنی شریفاحمدرضاچهارمحال و بختیاری527
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929بهرامی عیسی آبادیمرضیهچهارمحال و بختیاری528
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929بیگی بروجنیعلیچهارمحال و بختیاری529
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929جعفریطیبهچهارمحال و بختیاری530
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929حاتمیان بروجنیمهدیچهارمحال و بختیاری531
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929حسین پورمعصومهچهارمحال و بختیاری532
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید



1396091813960929خسرویهاشمچهارمحال و بختیاری533
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929خلیلی مفردداوودچهارمحال و بختیاری534
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929رحمانی سامانیشهالچهارمحال و بختیاری535
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929رئیسیمژگانچهارمحال و بختیاری536
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929سلیمانیخاطرهچهارمحال و بختیاری537
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929سلیمانی صابرزهرهچهارمحال و بختیاری538
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929علوی فرزانهعلیچهارمحال و بختیاری539
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929عیدی زاده ممسنیاصغرچهارمحال و بختیاری540
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929غالمیمحمد حسنچهارمحال و بختیاری541
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929فرج زادهکبراچهارمحال و بختیاری542
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929کمالی دهکردیجاللچهارمحال و بختیاری543
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929محسنیافسانهچهارمحال و بختیاری544
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929محققپروانهچهارمحال و بختیاری545
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929مقیمیفاطمهچهارمحال و بختیاری546
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960929نوروزی چلیچهفاطمهچهارمحال و بختیاری547
اجرا در استان چهارمحال (ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 

(وبختیاری
تایید

1396091813960922قادریمحمد علیچهارمحال و بختیاری548
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922فتحیکورشچهارمحال و بختیاری549

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922محمدیفیروزچهارمحال و بختیاری550

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922صالح ریاحیاعظمچهارمحال و بختیاری551

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922حبیب پورشهرهچهارمحال و بختیاری552

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928اسالمیمرادچهارمحال و بختیاری553

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928رئیسی اردلیجهانبخشچهارمحال و بختیاری554

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928بنی طالبیمحمدچهارمحال و بختیاری555

تاییدشلوار دوزی1396092513960929نادریشهرهچهارمحال و بختیاری556

تایید1396090413960908EPLAN P8خداوردیعباسخراسان جنوبی557

تایید1396090413960908EPLAN P8مشفقیمهردادخراسان جنوبی558

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908فرزامیمجتیخراسان جنوبی559

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908موسویاعظم ساداتخراسان جنوبی560

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908مقیمیانمنیرخراسان جنوبی561

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی562

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908نوروزینعمت الهخراسان جنوبی563

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908رسته مقدمفاطمهخراسان جنوبی564

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914کمالیمهدیخراسان جنوبی565

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914قورچاییموسیخراسان جنوبی566

تایید1396091813960922PHOTO SHOPجمشیدی مقدمصادقخراسان جنوبی567

تایید1396091813960922PHOTO SHOPفلسفیاکرمخراسان جنوبی568



تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922پروانه جلیلیسید محسنخراسان جنوبی569

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922شرعیمریمخراسان جنوبی570

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922فوداجیسمیهخراسان جنوبی571

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922کمالیمهدیخراسان جنوبی572

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921عابدینیعلی اکبرخراسان جنوبی573

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922نوروزیباقرخراسان جنوبی574

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921زینلیعبدالرحمانخراسان جنوبی575

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922طالبیریحانهخراسان جنوبی576

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921دهقانیحسینخراسان جنوبی577

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921سالکیامیرخراسان جنوبی578

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921فرزادعباسخراسان جنوبی579

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922دالورملیحهخراسان جنوبی580

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922رحیمی نسبالهامخراسان جنوبی581

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی582

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922میریفاطمهخراسان جنوبی583

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )جمشیدی مقدمصادقخراسان جنوبی584

تایید1396092513960929FLASHحسین زاده مقدمالهامخراسان جنوبی585

1396092513960929میریفاطمهخراسان جنوبی586
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCخداوردیعباسخراسان جنوبی587

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012طالبیریحانهخراسان جنوبی588

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929زراعتگرفاطمهخراسان جنوبی589

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929پروانه جلیلیسید محسنخراسان جنوبی590

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929شرعیمریمخراسان جنوبی591

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929فوداجیسمیهخراسان جنوبی592

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928غفاریحسینخراسان جنوبی593

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929ودادامینخراسان جنوبی594

تاییدشلوار دوزی1396092513960929مالکیعفتخراسان جنوبی595

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928اسماعیلیقاسمخراسان جنوبی596

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928مرشدزادهمحسنخراسان جنوبی597

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928نوروزیباقرخراسان جنوبی598

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929قلمیساراخراسان جنوبی599

تاییدمبانی رنگ1396092513960929دالورملیحهخراسان جنوبی600

تاییدمبانی رنگ1396092513960929محمد نژادطاهرهخراسان جنوبی601

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929غالمیمهدیخراسان جنوبی602

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929محمدیانمحسنخراسان جنوبی603

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929مقیمیانمنیرخراسان جنوبی604

تایید1396091813960922ILLUSTRATORمهریزهراخراسان رضوی605

1396092513960929مهریزهراخراسان رضوی606
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908جهان بین طبسعبدالناصرخراسان رضوی607

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCمحروقیسیدامینخراسان رضوی608

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCنجفیمحمدخراسان رضوی609

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908دامنگیریسعیدخراسان رضوی610

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908عبدالهی گلمکانعلیخراسان رضوی611

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908واعظیمهدیخراسان رضوی612

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908حسینیسیدرضاخراسان رضوی613

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی614

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی615

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914مسئله گویانجوادخراسان رضوی616

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908جهانی ناریمحمدخراسان رضوی617



تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی618

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908محمدی اصفهانیحجتخراسان رضوی619

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908شادیاحمدخراسان رضوی620

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908گنج بخشزهراخراسان رضوی621

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908محمدزادهطاهرهخراسان رضوی622

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908تقی زادهناهیدخراسان رضوی623

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908عبدیطیبهخراسان رضوی624

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908لطفیزهراخراسان رضوی625

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908معین فردملیحهخراسان رضوی626

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908عزتیسعیدهخراسان رضوی627

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908ایزدی رودمعجنیمحمدخراسان رضوی628

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908ملکیان نیشابوریعلی ا صغرخراسان رضوی629

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908رمضانی نصبحسنخراسان رضوی630

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908صفاییآذرخراسان رضوی631

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908کساییصدیقهخراسان رضوی632

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908عابدمحمدخراسان رضوی633

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908باقریعلیخراسان رضوی634

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908نظریملیحهخراسان رضوی635

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914توحیدی نیاسید ابوالفضلخراسان رضوی636

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914پرستارحجت الهخراسان رضوی637

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914شریفیزهراخراسان رضوی638

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی639

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914نیکپورحمیدرضاخراسان رضوی640

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914اصفهانیرضاخراسان رضوی641

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914جمالی نیشابورعلیخراسان رضوی642

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914رضوی تبارحبیبخراسان رضوی643

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914وکیلی مقدممحسنخراسان رضوی644

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914زارع موسویسیدکاظمخراسان رضوی645

تایید1396091813960929PET 1مرکبیساراساداتخراسان رضوی646

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی647

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922محمدرضازادهاعظمخراسان رضوی648

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922اکبری خرم آبادیزهراخراسان رضوی649

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921غالمعلی قیطاقیانیسخراسان رضوی650

1396091813960922نظریملیحهخراسان رضوی651
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تاییدبنای سفت کار1396091813960922سجادی اوتانلوسیدحبیبخراسان رضوی652

تاییدبنای سفت کار1396091813960922مجیری طهرانیخدیجهخراسان رضوی653

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929جعفری عمیدیاسماعیلخراسان رضوی654

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929عبدالهی گلمکانعلیخراسان رضوی655

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929قاسمی هوسابراهیمخراسان رضوی656

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921حسینیسیدحامدخراسان رضوی657

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929انتظاریرسولخراسان رضوی658

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922قهرمانیمیناخراسان رضوی659

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921اکبرابادیامیر حسینخراسان رضوی660

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922دوالبیمحمدصادقخراسان رضوی661

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922شریفیزهراخراسان رضوی662

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922حیدرینداخراسان رضوی663

1396091813960921گلزارنیامجتبیخراسان رضوی664
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922دانشوریفریباخراسان رضوی665

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922صیادی لطف آبادیفرانکخراسان رضوی666

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921محروقیسید امینخراسان رضوی667



تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921مردانینویدرضاخراسان رضوی668

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922یعقوبیرضوانخراسان رضوی669

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921عربانی دانارسولخراسان رضوی670

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )پورنگکاظمخراسان رضوی671

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCپاکدلمهدیخراسان رضوی672

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCنجفیمحمدخراسان رضوی673

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929خسروانی شریعتیوحیده ساداتخراسان رضوی674

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928بیاتیعلیرضاخراسان رضوی675

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929فخریانعذراخراسان رضوی676

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928شاکریعلی نقیخراسان رضوی677

اسماعیلخراسان رضوی678
نیک محمدی حسینی 

ئی
تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928

تاییدشلوار دوزی1396092513960929فاتحی توپکانلومعصومهخراسان رضوی679

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928پایدارعلیرضاخراسان رضوی680

تاییدمبانی رنگ1396092513960929بلوكزریخراسان رضوی681

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929سالمتی فرعبدالهخراسان رضوی682

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929فاتحی زادهعلی اصغرخراسان رضوی683

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929قربانیمحمد علیخراسان رضوی684

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929عزیزی قومیمهینخراسان رضوی685

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928قدمیاریمحمدجوادخراسان رضوی686

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCحاتمی راستگوبهارهخراسان شمالی687

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCرحیم زادهعلیخراسان شمالی688

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCسامیمریمخراسان شمالی689

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCمنصوریامیرخراسان شمالی690

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908رجبیرضاخراسان شمالی691

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914محسن پورمصیبخراسان شمالی692

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908رمضانیاحمدخراسان شمالی693

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908حسن پورمهدیخراسان شمالی694

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908محمدیمجتبیخراسان شمالی695

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908رحیمیاحمدخراسان شمالی696

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908حجی پور مشهد طرقیمحسنخراسان شمالی697

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914شاهیمنیژهخراسان شمالی698

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914سعادتیوحیدخراسان شمالی699

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914فرخی فریمانمرضیهخراسان شمالی700

تایید1396091813960929PET 1ساالریایرجخراسان شمالی701

تایید1396091813960922PHOTO SHOPفیاضیمحمدخراسان شمالی702

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922عامریفاطمهخراسان شمالی703

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922عابدیافسانهخراسان شمالی704

1396091813960922رضائی نوعینجمهخراسان شمالی705
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

1396091813960922سهرابیعزتخراسان شمالی706
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

1396091813960922طبسیعذراخراسان شمالی707
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929علیزادهحاتمخراسان شمالی708

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922اکبریمعصومهخراسان شمالی709

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922جعفری ششتمداکرمخراسان شمالی710

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922جهانگردطاهرهخراسان شمالی711

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922چوپانیحمیدهخراسان شمالی712

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922رخشیراضیهخراسان شمالی713

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922سنگ سفیدیزهراخراسان شمالی714

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922فیروزفاطمهخراسان شمالی715

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922منصوریانمیتراخراسان شمالی716

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922کوهستانیفاطمهخراسان شمالی717



1396091813960921صادقیمصطفیخراسان شمالی718
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921حسین آبادیحسنخراسان شمالی719

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922آرادیعقوبخراسان شمالی720

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929قزوینیلیالخراسان شمالی721

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929گرشادآسیهخراسان شمالی722

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012ارغوانمیناخراسان شمالی723

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929عابدیافسانهخراسان شمالی724

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928رحیم زادهعلیخراسان شمالی725

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929آرادیعقوبخراسان شمالی726

تایید1396090413960908EPLAN P8هاشمیسیده نگینخوزستان727

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCترحماسدالهخوزستان728

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908خباززادهپروینخوزستان729

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908زیدیسیده زینبخوزستان730

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908نظری سیاهپوشفروغخوزستان731

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908زهیری نسبکاظمخوزستان732

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908نادرزادهیوسفخوزستان733

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908موسویسیدعادلخوزستان734

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908غالمیزهرهخوزستان735

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908یزدیشهینخوزستان736

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908کیارسینورانخوزستان737

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908محمودیسمیهخوزستان738

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908کوتینداخوزستان739

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908مدنیسید سعدخوزستان740

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396090413960908نبگانیعبدالکاظمخوزستان741

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908حیاتیان نسبماشاالهخوزستان742

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908احمدی نیافاطمهخوزستان743

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908خرمیفرخندهخوزستان744

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908درویشی فرج آبادیلیالخوزستان745

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914بالیدهنرجسخوزستان746

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914عادلمیثمخوزستان747

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914موسویسید نعمت الهخوزستان748

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914صحنعلیمعصومهخوزستان749

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914کوتینداخوزستان750

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914لکمعصومهخوزستان751

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914نبگانیعبدالکاظمخوزستان752

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914نورانیحسنخوزستان753

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914سرخی زادهمحمدخوزستان754

تاییدگبه بافت1396091113960914ترابیفاطمهخوزستان755

تاییدگبه بافت1396091113960914محمودیسمیهخوزستان756

تایید1396091813960922ILLUSTRATORعطایی نژادمرتضیخوزستان757

تایید1396091813960929PET 1میاحعلیخوزستان758

تایید1396091813960922PHPحیدری فردسمیهخوزستان759

تایید1396091813960922PHPفتحینرگسخوزستان760

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922رضائیانسعیدخوزستان761

1396091813960922خنفریاناسماءخوزستان762
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

1396091813960922هوریزهراخوزستان763
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929هاشمیسیده نگینخوزستان764

تاییدپردازش تصویر1396091813960921عبرتاویعبداهللخوزستان765

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921افشارنیافرزادخوزستان766

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922اسفندیاریشیداخوزستان767



تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922رشیدی فرحوراءخوزستان768

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922رشیدی فرعلی امینخوزستان769

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922کرمی زادهمجتبیخوزستان770

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921شاکریامینخوزستان771

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922آراستهعبدالنبیخوزستان772

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922دیلی نظرمحمدخوزستان773

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922فردی پورکیانوشخوزستان774

1396091813960922خادمیغالمخوزستان775
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922کوتینداخوزستان776

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان777

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921پورطاهرزارعیعبدالمحمدخوزستان778

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921غالمپورامینخوزستان779

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929شهبازنیامریمخوزستان780

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )جرفیمهدیخوزستان781

1396092513960929حیدریالهامخوزستان782
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929رضاییسهیالخوزستان783

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928احمدی نورالدین وندکاظمخوزستان784

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928زیدانیمحمدخوزستان785

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928ملکیجوادخوزستان786

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929کرمی زادهمجتبیخوزستان787

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929کیارسیتورانخوزستان788

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928شوهانمهدیخوزستان789

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928فرحانیحسینخوزستان790

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929خادمیغالمخوزستان791

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929هوریزهراخوزستان792

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908یادگاریشهرامزنجان793

تایید1396090413960908EPLAN P8منصوریمجتبیزنجان794

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908آقاجانلومریمزنجان795

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908سلیمیصغریزنجان796

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908فقیه رادهمازنجان797

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914خانینرگسزنجان798

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914رضاییعصمتزنجان799

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914دشتکیرحیمزنجان800

تاییدگبه بافت1396091113960914ملکیرقیهزنجان801

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914ستودهرشیدزنجان802

تایید1396091813960922ILLUSTRATORشهیدی ارقینیالههزنجان803

تایید1396091813960922PHOTO SHOPپرویزپورلیالزنجان804

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922زمانیحسینزنجان805

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922قاسمینسیمزنجان806

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922منصوریمجتبیزنجان807

تاییدبنای سفت کار1396091813960922محمدیعلیزنجان808

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921فالح نسیمیبهنامزنجان809

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922قاسمینسیمزنجان810

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922نوربخشمهینزنجان811

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921محمدزادهجمالزنجان812

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922عباسیونسیمازنجان813

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922قائمیسیمازنجان814

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922گیلکپروانهزنجان815

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922محمدیرضازنجان816



1396091813960921نظریعلیزنجان817
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922امامینسرینزنجان818

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921مسلمیعلیزنجان819

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )نوربخشمهینزنجان820

تایید1396092513960929FLASHپرویزپورلیالزنجان821

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928قاسمیمجیدزنجان822

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928نظریعلیرضازنجان823

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929محمدیمینازنجان824

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929اله وردلومنیرهزنجان825

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908امیدوارصدیقهسمنان826

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908پلنگیمعصومهسمنان827

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908ترابیسید مجتبیسمنان828

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908تقی رمضانیمحمدسمنان829

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908تندهمهدیسمنان830

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908جهانمجیدسمنان831

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908جوادی نژادسمانهسمنان832

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908چلویانحامدسمنان833

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908زینتیمحمد مهدیسمنان834

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908شعبانیسحرسمنان835

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908صفائی پورناهیدسمنان836

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908عرب یارمحمدیفهیمهسمنان837

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908قربانی امیرآبادمعصومهسمنان838

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908کردیمرتضیسمنان839

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908کریمیزهراسمنان840

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908کشاورزفاطمهسمنان841

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908مدرسیرضاسمنان842

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908مردانینداسمنان843

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908ملک محمدیحمیدرضاسمنان844

تایید(اجرا در استان سمنان)روانشناسی مهارت های ارتباطی1396090413960908یاوریحمیدرضاسمنان845

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908معصومیمهدیسمنان846

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908مجدفاطمهسمنان847

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908عبدوسمحسنسمنان848

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908قوشچیانحامدسمنان849

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914خلیل نزادیسمیهسمنان850

تاییدگبه بافت1396091113960914محمودیانساراسمنان851

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914کطولیمحمدسمنان852

تایید1396091813960922PHPبهرامیانفاطمهسمنان853

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922طباطباییانعطیه الساداتسمنان854

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921موسوی کنتیسیدقاسمسمنان855

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929ترانیشهربانوسمنان856

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922ترابیسید مجتبیسمنان857

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922مردانینداسمنان858

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921کرامتیمحمد رضاسمنان859

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922یاوریحمیدرضاسمنان860

1396091813960921مدرسیرضاسمنان861
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922خلیل نزادیسمیهسمنان862

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )صفائی پورناهیدسمنان863



1396092513960929کریمیعلیسمنان864
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012بهرامیانفاطمهسمنان865

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929مجدفاطمهسمنان866

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929چلوویانحامدسمنان867

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929طباطباییانعطیه الساداتسمنان868

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929مردانینداسمنان869

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928عمادیامیرسمنان870

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929پلنگیمعصومهسمنان871

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929یوسفیعلیسمنان872

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929عرب یارمحمدیلیالسمنان873

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908اریافرایوبسیستان و بلوچستان874

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCحقانی نیابرکت الهسیستان و بلوچستان875

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908بابانژادفاطمهسیستان و بلوچستان876

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان877

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914سرحدی نسبمحسنسیستان و بلوچستان878

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914نیک طالعزینبسیستان و بلوچستان879

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908احمدیمحمدنبیسیستان و بلوچستان880

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908حیدریپریساسیستان و بلوچستان881

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908شهدادییمریمسیستان و بلوچستان882

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908میرحسنسیستان و بلوچستان883

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان884

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914بلوچیعیسیسیستان و بلوچستان885

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914خراسانیعلیسیستان و بلوچستان886

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914رضایی صدرابادیایمانسیستان و بلوچستان887

تایید1396091813960929PET 1خواجه خسرویسمیهسیستان و بلوچستان888

تایید1396091813960929PET 1کریم سنچولیمحمدسیستان و بلوچستان889

تایید1396091813960922PHOTO SHOPابوالحسنیمحمودسیستان و بلوچستان890

تایید1396091813960922PHOTO SHOPتوان پورمریمسیستان و بلوچستان891

تایید1396091813960922PHPمحمودی رادحامدسیستان و بلوچستان892

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922گزمهاعظمسیستان و بلوچستان893

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921شیردلصدیقهسیستان و بلوچستان894

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921هاشمزهیهوشنگسیستان و بلوچستان895

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929بزرگ زادهبهارهسیستان و بلوچستان896

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929بلوچیعیسیسیستان و بلوچستان897

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929خسروی بنجارطیبهسیستان و بلوچستان898

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان899

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان900

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان901

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921سرحدیدانیالسیستان و بلوچستان902

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929سرگزیعلیرضاسیستان و بلوچستان903

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922میری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان904

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921حرماك زائیعبدالهسیستان و بلوچستان905

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان906

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922سارانی ادیمیسکینهسیستان و بلوچستان907

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922شهدادیمریمسیستان و بلوچستان908

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان909

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921برهانزهیاکبرسیستان و بلوچستان910

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )افشارینرگسسیستان و بلوچستان911

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )شیخ زادهویداسیستان و بلوچستان912

تایید1396092513960929FLASHنخ زری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان913



1396092513960929معینی زادهمهدیسیستان و بلوچستان914
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012بنگل زهیساجدهسیستان و بلوچستان915

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929گزمهاعظمسیستان و بلوچستان916

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928کیخامحمدسیستان و بلوچستان917

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928موسی زهیمحمدرسولسیستان و بلوچستان918

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929میرشکاریملیحهسیستان و بلوچستان919

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929میری مقدمسمیهسیستان و بلوچستان920

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928حرماك زائیعبدالهسیستان و بلوچستان921

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929لشکریمریمسیستان و بلوچستان922

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928براهوییعلیرضاسیستان و بلوچستان923

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928شهدوستیکامبیزسیستان و بلوچستان924

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908ابراهیمیمهدیفارس925

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908کریمیمهدیفارس926

تایید1396090413960908EPLAN P8محسنیهادیفارس927

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908اردالیمعصومهفارس928

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908رجبیمهسافارس929

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908زارعیمهتابفارس930

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908آتشبارمهدیفارس931

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908عیساییعلیرضافارس932

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914زمانیهادیفارس933

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914مختاریمرضیهفارس934

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908خازنپیمانفارس935

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908مقامیعصمتفارس936

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908زارعیداریوشفارس937

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908سادهوحیدفارس938

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908سیاحنرگسفارس939

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908رضاییعلیفارس940

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908زادسرعبدالرضافارس941

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908علیزاده سروستانیمحمد ابراهیمفارس942

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908باستان پورغالمرضافارس943

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908منصوریحمیدرضافارس944

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908ابوالقاسمیپیمانفارس945

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908حق شناسابوطالبفارس946

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914ابراهیمیمهدیفارس947

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914محسنیهادیفارس948

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس949

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914بذرگربهرامفارس950

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914ناظمیعلیفارس951

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914پورسعیدمحسنفارس952

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914کارآزمامحمد رضافارس953

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914زردشتغالمعباسفارس954

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914زردشتمهدیفارس955

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914اسفندیاریرضوانفارس956

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914رجبیمهسافارس957

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914رضاییعلیفارس958

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914امیریداودفارس959

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914خادمیمجیدفارس960

تاییدگبه بافت1396091113960914عبدلیمهروشفارس961

تاییدگبه بافت1396091113960914کریمیمیترافارس962

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914کشاورزیرسولفارس963



تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914رمضانیعبدالرضافارس964

تایید1396091813960922PHOTO SHOPغالمیجلیلفارس965

تایید1396091813960922PHPرجبیمهسافارس966

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922احمدزادهراضیهفارس967

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922ایران منشسمانهفارس968

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922دبیریالهامفارس969

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922داودیازادهفارس970

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922فلسفیسیمافارس971

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922انصاری فردمحمد مهدیفارس972

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922برامکیاصغرفارس973

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922محمودیکورشفارس974

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921صحافیایمانفارس975

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921کوشکیمحمد میالدفارس976

تاییدبنای سفت کار1396091813960922جوکارهادیفارس977

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929محمدی نژادحسنفارس978

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929وطنخواه باغسیاهیعبدالعلیفارس979

تاییدپردازش تصویر1396091813960921رضائیعلیفارس980

1396091813960922دلرحیم نژادحمیدفارس981
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921محمدیدانش رضافارس982

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929منتصرمحمد رضافارس983

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929یعقوبی زاده فردسعید رضافارس984

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921جوکارعلیفارس985

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921زراعتکارمحمدرضافارس986

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921عیساییعلیرضافارس987

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922عربزهرافارس988

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922مختاریمرضیهفارس989

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922حق پرستزین العابدینفارس990

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921جعفریامیرفارس1000

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922سعیدپورمحمدرضافارس1001

1396091813960922خازنپیمانفارس1002
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960921هوشمند سروستانیمحمد جوادفارس1003
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921ابراهیمیمهدیفارس1004

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921تاج پیکرزهرافارس1005

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921زمانیهادیفارس1006

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921نگین تاجیامیدفارس1007

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929اله دادیصادقفارس1008

تایید1396092513960929FLASHایزدیالههفارس1009

تایید1396092513960929FLASHغالمیجلیلفارس1010

تایید1396092513960929FLASHکشاورزیراضیهفارس1011

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCفخاری زاده شیرازیمحمد امینفارس1012

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929دبیریالهامفارس1013

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928زارع پورحیدرفارس1014

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928عیساییعلیرضافارس1015

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928جوکارهادیفارس1016

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928علی پورمهردادفارس1017

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928کاظمیقاسمفارس1018

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928شاهسوندیمحمدجوادفارس1019

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928گوهری پورفردمهنازفارس1020



تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929عبدلیمهروشفارس1021

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929مشوشمحبوبهفارس1022

تاییدشلوار دوزی1396092513960929کریمیمیترافارس1023

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928قائم مقامیاحسانفارس1024

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928منعمامینفارس1025

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928حق پرستزین العابدینفارس1026

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928صفائیانمحسنفارس1027

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928ایزدمهرحجتفارس1028

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929ایران منشسمانهفارس1029

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929خازنپیمانفارس1030

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929پیش آهنگلیالفارس1031

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928زارعیمهتابفارس1032

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928مفتولینسرینفارس1033

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929امینیافشینفارس1034

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929سادهوحیدفارس1035

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929باقریمعصومهفارس1036

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928رجبیمهسافارس1037

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928روشناصغرفارس1038

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928هوشیاربهمنفارس1039

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914زند پورمرتضیقزوین1040

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914کودرزوند چگینیسجادقزوین1041

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908قنبریمحمدقزوین1042

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908کریماییتورانقزوین1043

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908المعی رامندیمرضیهقزوین1044

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908محمدخانیعلیقزوین1045

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914رمضانیاکبرقزوین1046

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914بهبودیسمیراقزوین1047

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914نجف زادگانمحمدقزوین1048

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914اینانلو چرخلوسلمانقزوین1049

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914طهماسبیمحمدعلیقزوین1050

تاییدگبه بافت1396091113960914دولتیپریساقزوین1051

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914افشار اسبکیعباسقزوین1052

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914رحمنیروح اهللقزوین1053

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922طاهرخانیمجیدقزوین1054

1396091813960922مقدمکریمقزوین1055
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922رحمنیفرشیدقزوین1056

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922رشوندعباسقزوین1057

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922نظریولی الهقزوین1058

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921رنجکش قصابسرائیعلیرضاقزوین1059

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929طاهرخانیپیمانقزوین1060

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922نظرینعیمهقزوین1061

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922ایوبیزهرهقزوین1062

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922تاجیکحمیدرضاقزوین1063

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921فروغیامیرقزوین1064

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921نجف زادگانمحمدقزوین1065

1396091813960921رحمانیمجیدقزوین1066
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921خسرونژادعلیقزوین1067

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921کشاورز معتمدیمهدیقزوین1068

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCرحمانیفرشیدقزوین1069



تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCفتاییامیدقزوین1070

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928مطهری نیامحمد علیقزوین1071

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928رنجکش قصابسرائیعلیرضاقزوین1072

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929طاهرخانیمهدیقزوین1073

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928موتابهاسعیدقزوین1074

تاییدشلوار دوزی1396092513960929صباغ چینمیناقزوین1075

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928عسگری تپهام البنینقزوین1076

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929رحمنیلیالقزوین1077

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908امامینفیسهقم1078

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922کیومرثینسرینقم1079

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )واشیانصادققم1080

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012هاشمیاکرم الساداتقم1081

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929امامینفیسهقم1082

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929عوایدیعلی رضاقم1083

تاییدمبانی رنگ1396092513960929کیومرثینسرینقم1084

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCافشاریانسهرابکردستان1085

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCنگاریوحیدکردستان1086

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908رضاییفرزادکردستان1087

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914اسدیوسطکردستان1088

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ایپکینسترنکردستان1089

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ایزدیمحمدکردستان1090

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914بهرامی تپه بورسیده ثریاکردستان1091

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914رحیمیناصرکردستان1092

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914رحیمی نزادحیدرکردستان1093

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914رحیمیانافشینکردستان1094

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914زارعیفریدهکردستان1095

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914زارعیمحمدکردستان1096

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ساعدپناهکاکشوانکردستان1097

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ساالریفریباکردستان1098

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ستایشنسرینکردستان1099

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914شریفیامیرکردستان1100

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914عزیزیشیداکردستان1101

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914علی پورنسرینکردستان1102

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914قانعیبهروزکردستان1103

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914کریمپوربهارکردستان1104

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914کریمیطالبکردستان1105

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914لطفیمسعودکردستان1106

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914مالکیسهیالکردستان1107

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914محمد نیاعلی رضاکردستان1108

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914معظمیحکیمهکردستان1109

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914مهرنیاجمالکردستان1110

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914موچانیامیرکردستان1111

تایید(اجرا در استان کردستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ولی زادهملککردستان1112

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908زردوییجبرییلکردستان1113

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908خوشنوازفاطمهکردستان1114

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908حاتمیجمال الدینکردستان1115

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914نیازمندمسعودکردستان1116

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914محمدنیاعلی رضاکردستان1117

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914رضاییفرزادکردستان1118

تایید1396091813960929PET 1یوسفیجمالکردستان1119

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922نیازمندمسعودکردستان1120



تاییدبنای سفت کار1396091813960922اسدیبیژنکردستان1121

تاییدبنای سفت کار1396091813960922حمیدیسیروانکردستان1122

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929کریمیمحمدصدیقکردستان1123

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922علیپورنسرینکردستان1124

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922خورشیدیپگاهکردستان1125

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922محمدیبیانکردستان1126

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922غالمینیلوفرکردستان1127

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922نمازینشمیلکردستان1128

1396091813960921طاهرآذرسلیمانکردستان1129
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCکریمیامجدکردستان1130

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928اسدیبیژنکردستان1131

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928حمیدیسیروانکردستان1132

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928نگاریوحیدکردستان1133

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928لطفیمسعودکردستان1134

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929رحیمیانافشینکردستان1135

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929اسدیوسطکردستان1136

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929خورشیدیپگاهکردستان1137

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929محمدیبیانکردستان1138

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929فوالدیاکبرکردستان1139

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908ایزدیاسماعیلکرمان1140

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908زینلی کرمانیابوطالبکرمان1141

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908سرحدی میر ابادیفرامرزکرمان1142

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908جزینی زادهعلیکرمان1143

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908سلطان زادههادیکرمان1144

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908آرانحسینکرمان1145

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908فرزانپورامیدکرمان1146

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908شریفیسعیدهکرمان1147

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908ابراهیمیابوالفضلکرمان1148

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908پورحسینی نژادنعیمکرمان1149

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914قاسیمان فردعلیکرمان1150

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914زینلی کرمانیابوطالبکرمان1151

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914سرحدی میر ابادیفرامرزکرمان1152

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914سلیمانیهاجرکرمان1153

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914امیریعباسکرمان1154

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914کریم زاده نگاریمجتبیکرمان1155

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان1156

تاییدراه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه ی جوشکاری1396091113960914محمدی گیسکیعلیکرمان1157

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914ابراهیمی نژادابوالفضلکرمان1158

تاییدگبه بافت1396091113960914حسیبیملیحهکرمان1159

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914بنی اسدعلیکرمان1160



تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914بهرام نزادداودکرمان1161

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914صالحیعلیکرمان1162

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922امیریعباسکرمان1163

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922گرکانی نژاد مشیزیامیرکرمان1164

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922محمدی گیسکیعلیکرمان1165

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929قاسیمان فردعلیکرمان1166

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921رئیسیاکبرکرمان1167

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921فرازمندفریدکرمان1168

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921فرهمندپژمانکرمان1169

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929سعیدسید حسینکرمان1170

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929عامریعلیکرمان1171

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922خضری نژاد قرایینصرتکرمان1172

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922رستمیفرشیدکرمان1173

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922بیت الهیمحدثهکرمان1174

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922سمیعیسید علیکرمان1175

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922صدرزاده روح االمینینرجس الساداتکرمان1176

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922سلطان زادههادیکرمان1177

1396091813960922فتاحیامینکرمان1178
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960921پورحسینی نژادنعیمکرمان1179
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921زینلی کرمانیابوطالبکرمان1180

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921کمال الدینیرضاکرمان1181

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929دهقانیعباسکرمان1182

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )صدرزاده روح االمینینرجس الساداتکرمان1183

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCزینلی کرمانیابوطالبکرمان1184

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012سمیعیسید علیکرمان1185

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928خسرویمجیدکرمان1186

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928کامیابی ساردوهادیکرمان1187

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928پورحسینی نژادنعیمکرمان1188

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929بیت الهیمحدثهکرمان1189

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929سیستانی بدوئیرضوانکرمان1190

تاییدشلوار دوزی1396092513960929خضری نژادنصرتکرمان1191

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928شفیعیمهرانکرمان1192

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928ترکزادهعلیکرمان1193

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929قاسمیامینکرمان1194

تاییدطراحی مقدماتی1396092513960929ستوده نژادملیحهکرمان1195

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928امامی پوراحسانکرمان1196

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928کاظمی پورنازیکرمان1197

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928کمال الدینیامینکرمان1198

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929شریف زادهسهیالکرمان1199

تایید1396090413960908EPLAN P8مرادیاسماعیلکرمانشاه1200

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCخزاییفرهادکرمانشاه1201

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCویسی دیاربهمنکرمانشاه1202

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908امانی مجدحجت الهکرمانشاه1203

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914برکاتیآرشکرمانشاه1204

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908مرادیبرهانکرمانشاه1205

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908نوریناهیدکرمانشاه1206



تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908جمالیژالهکرمانشاه1207

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908فرهنگیانفرشتهکرمانشاه1208

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908حسین آبادیعطیهکرمانشاه1209

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908رحیمینوش افرینکرمانشاه1210

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908مرادیجوادکرمانشاه1211

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908خوشبختیوسفکرمانشاه1212

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908ابراهیمیبهروزکرمانشاه1213

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908نافه فشانفرخ لقاکرمانشاه1214

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908بزرگیافشینکرمانشاه1215

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908قاسمیمیثمکرمانشاه1216

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914رستمیانشهرامکرمانشاه1217

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914نیک فرجامطیبهکرمانشاه1218

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914آزاد بختشهابکرمانشاه1219

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914ساری اصالنیشیالکرمانشاه1220

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914عابدیشهنازکرمانشاه1221

تایید1396091813960922PHOTO SHOPکریمیمحمدکرمانشاه1222

تایید1396091813960922PHPاحمدییوسفکرمانشاه1223

تایید1396091813960922PHPبیگیمسعودکرمانشاه1224

تایید1396091813960922PHPثابتیسمیراکرمانشاه1225

تایید1396091813960922PHPصادقیحمیدکرمانشاه1226

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922سلطانی پورمظفرکرمانشاه1227

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922صادقیسمیراکرمانشاه1228

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922پژوتنبیانکرمانشاه1229

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922تابندهمجتبیکرمانشاه1230

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922نوروزنژادارسالنکرمانشاه1231

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921حسینیزینبکرمانشاه1232

تاییدبنای سفت کار1396091813960922پاداشفریدهکرمانشاه1233

تاییدبنای سفت کار1396091813960922رستمیانشهرامکرمانشاه1234

تاییدبنای سفت کار1396091813960922مبارکیمصطفیکرمانشاه1235

تاییدبنای سفت کار1396091813960922مرادیبرهانکرمانشاه1236

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922بامشادیافشینکرمانشاه1237

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922پاشایی پورفلک نازسحرکرمانشاه1238

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922آدمنزهراکرمانشاه1239

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922عزتیمریمکرمانشاه1240

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921کریمیمحمدکرمانشاه1241

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922حسین آبادیعطیهکرمانشاه1242

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922محمدی نورفرزانهکرمانشاه143

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922کریمیهاجرکرمانشاه1244

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922پشوتنشهرامکرمانشاه1245

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922حسینی زادهسوماکرمانشاه1246

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922عزیزیتورانکرمانشاه1247

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921مرادیاسماعیلکرمانشاه1248

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921خان حسنیجوادکرمانشاه1249

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921مرادیجوادکرمانشاه1250

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922پاکدین نژاداللهکرمانشاه1251

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922خوشبختیوسفکرمانشاه1252

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922رضاییانمیتراکرمانشاه1253

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922ریزه وندیالههکرمانشاه1254

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922قاآنی زادهسمیراکرمانشاه1255

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929نوذریشکوفهکرمانشاه1256

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCویسی دیاربهمنکرمانشاه1257



تایید1396092513960929SQL SERVER 2012پاشایی پورفلک نازسحرکرمانشاه1258

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928سلطانی پورمظفرکرمانشاه1259

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928شریفیاسفندیارکرمانشاه1260

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929پشوتنشهرامکرمانشاه1261

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929حیدریبهارکرمانشاه1262

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929اکبریمهینکرمانشاه1263

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929منصوریاننسرینکرمانشاه1264

تاییدشلوار دوزی1396092513960929عزیزیتورانکرمانشاه1265

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928حسین آبادیعطیهکرمانشاه1266

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928بشیرینصورکرمانشاه1267

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929بابائیامیرعلیکرمانشاه1268

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929باقریفریبرزکرمانشاه1269

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929تبارنرگسکرمانشاه1270

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929جلیلیان رستمیمرضیهکرمانشاه1271

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929رضاییانمژگانکرمانشاه1272

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929زمانیناهیدکرمانشاه1273

تاییدمبانی رنگ1396092513960929جمالیژالهکرمانشاه1274

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929ثابتیسمیراکرمانشاه1275

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929رضاییانمیتراکرمانشاه1276

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929حیدریشهرزادکرمانشاه1277

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929روشنیسهیالکرمانشاه1278

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928اقبالیاحسانکرمانشاه1279

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928بابلیمحسنکرمانشاه1280

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928خسرویسجادکرمانشاه1281

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908عبدالرضائیمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1282

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908تقوایی نیاسید احسان اهللکهگیلویه و بویراحمد1283

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908فریدونی برزآبادداریوشکهگیلویه و بویراحمد1284

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396090413960908کهزادیمحمدکهگیلویه و بویراحمد1285

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908عابدیمهدیکهگیلویه و بویراحمد1286

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914اکبرزادهغالمعباسکهگیلویه و بویراحمد1287

تاییدگبه بافت1396091113960914رضاییزینبکهگیلویه و بویراحمد1288

تایید1396091813960922ILLUSTRATORچراغیفاطمهکهگیلویه و بویراحمد1289

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1290

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922رشیدی جهان ابادهاشمکهگیلویه و بویراحمد1291

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921باقری نسبعسکرکهگیلویه و بویراحمد1292

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921جهانیاناحمدکهگیلویه و بویراحمد1293

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922پورحجازیرامینکهگیلویه و بویراحمد1294

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922خضری پوریونسکهگیلویه و بویراحمد1295

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922رضائیزینبکهگیلویه و بویراحمد1296

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922کاویانیزهراکهگیلویه و بویراحمد1297

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1298

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921طاهرخانیمهدیکهگیلویه و بویراحمد1299

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929چهارده چریکژیالکهگیلویه و بویراحمد1300

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928جهانیاناحمدکهگیلویه و بویراحمد1301

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929پورحجازیرامینکهگیلویه و بویراحمد1302

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929خضری پوریونسکهگیلویه و بویراحمد1303

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928خشنودانایوبکهگیلویه و بویراحمد1304

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928فریدونیفرشیدکهگیلویه و بویراحمد1035

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928بی نیازیعقوبکهگیلویه و بویراحمد1036

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928صمدپورمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1307

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929وفاییمحسنکهگیلویه و بویراحمد1308



تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928عبدالرضائیمصطفیکهگیلویه و بویراحمد1309

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929رضائیزینبکهگیلویه و بویراحمد1310

تایید1396090413960908EPLAN P8بی صوتمحمودگلستان1311

تایید1396090413960908EPLAN P8نکاحیایمانگلستان1312

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908مفیدیعیدمحمدگلستان1313

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908پاویزناصرگلستان1314

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908ارجونیاکبرگلستان1315

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908جهانی مقدمناصرگلستان1316

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396090413960908ایازیحمیدگلستان1317

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908کریمانمحمدگلستان1318

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908حجازی نژادسید حسنگلستان1319

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914مالشاهیجوادگلستان1320

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914جهان تیغعلی اصغرگلستان1321

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914غالمیجوادگلستان1322

تاییدآماده سازی قطعات برای جوشکاری1396091813960922سرایلوعلیگلستان1323

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921بادیفرشتهگلستان1324

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921هدایت پناهرحمانگلستان1325

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929حاجیلریحسینگلستان1326

تاییدModule M3جوشکاری مگ بر روی فوالد ساده کربنی 1396091813960929عطایی محمدیمحمدگلستان1327

تایید(مقدماتی)1عکاسی دیجیتال1396091813960922زنگانهموسی الرضاگلستان1328

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922خندانسکینهگلستان1329

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922شریعتیاقدسگلستان1330

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921کیش حضرت سلطاناحمدگلستان1331

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921هیجانیعلیگلستان1332

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922هرندی حسنیهگلستان1333

1396091813960922غفاریآزادهگلستان1334
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922علی محمد خانیزهراگلستان1335

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCنکاحیایمانگلستان1336

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928دزیانیمریمگلستان1337

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929بنی کمالیغزاله ساداتگلستان1338

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929متکیعلیگلستان1339

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928بهرام زادهعبدالحکیمگلستان1340

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929مفیدیعیدمحمدگلستان1341

تاییدمبانی رنگ1396092513960929ممشلیمعصومهگلستان1342

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929پورقاسممهدیگلستان1343

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929صابریناصرگلستان1344

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908عرفانیانایوبگیالن1345

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCمینوئی قاضیانیعاطفهگیالن1346

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908حسن پور طوالرودحمیراگیالن1347

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908بخشندهمحمد رضاگیالن1348

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908خوش سروراحیاگیالن1349

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ابراهیمیخسروگیالن1350

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914خراسانی رادسید فاطمهگیالن1351

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914شریف نیامهدیگیالن1352

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ناطقیحسنگیالن1353

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908پورمحمدسمانهگیالن1354

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908حقدوست شیرایهرضاگیالن1355

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908یوسف پورمحمد رضاگیالن1356

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908بخشیآیت الهگیالن1357

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908ابراهیمی شاده سریمحمدگیالن1358



تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908ظهیری ریکروح الهگیالن1359

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908یعقوبی سرملیاحمدگیالن1360

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908سحرخیز توچائیمسعودگیالن1361

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908صفری نژادنسیماگیالن1362

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908ندافیانمجتبیگیالن1363

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908عرب نژادمیرسعیدگیالن1364

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908میالنیعلیرضاگیالن1365

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914پیله ورعزیزگیالن1366

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914شادبهرمجیدگیالن1367

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914سلمانی چوبرجعفرگیالن1368

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914جاللیمحمدرضاگیالن1369

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914حسنیمعصومهگیالن1370

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914قربان زاده شیرمحلهحسنگیالن1371

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914دشتبانهمهدیگیالن1372

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914بخشیآیت الهگیالن1373

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914موسویسید مظفرگیالن1374

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914نظیری هره دشتعلیرضاگیالن1375

تایید1396091813960922PHPمعتمدعلیگیالن1376

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922حیدری پهلویانمحسنگیالن1377

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922سحرخیز توچائیمسعودگیالن1378

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922کارجویاننسترنگیالن1379

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922ابراهیمیخسروگیالن1380

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922ناطقیحسنگیالن1381

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921صالحیسید علیگیالن1382

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921یزدانی صفتصادقگیالن1383

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929عزیزی سرملیزهراگیالن1384

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929فالح پور سالکویهفرزانهگیالن1385

تاییدپردازش تصویر1396091813960921حسین پورقاسمگیالن1386

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922برومند خاجانیپروینگیالن1387

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922جوادی نیاسیده لیالگیالن1388

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922پیشه گرژیالگیالن1389

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922سرودی پورسامانگیالن1390

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921پیله ورعزیزگیالن1391

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922رحیمیزهراگیالن1392

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922رشیدیمهدیگیالن1392

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922لطیفیمهیارگیالن1394

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922حاجی کریماحیاگیالن1395

1396091813960922جمال امیدیعلیگیالن1396
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960922شاهرخ زادهحسینگیالن1397
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960922صبوری آزادامیرگیالن1398
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960922کوچکیامیرگیالن1399
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

تاییدمبانی ماشین های الکتریکی1396091813960921شادبهرمجیدگیالن1400

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921سعادت میر قدیمسیدتقیگیالن1401

تایید1396092513960929FLASHشمالیآیداگیالن1402

تایید1396092513960929FLASHمحمدحسینیاشرفگیالن1403

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCپاکدلعلیرضاگیالن1404

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCحسین زاده کاسانیلیالگیالن1405



تایید1396092513960929SQL SERVER 2012میالنیعلیرضاگیالن1406

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929طاعتی رودبارکیشاهرخگیالن1407

تایید(صنایع دستی )ابزار شناسی1396092513960929نوغان پرورجاللیآذرگیالن1408

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929کارجویاننسترنگیالن1409

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929ایوبیرویاگیالن1410

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928زاهدپور مالطیحمیدگیالن1411

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928آذریانفرزادگیالن1412

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928چربدست گسکریرضاگیالن1413

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928خلیلی رادنیماگیالن1414

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929معتمدعلیگیالن1415

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929برومند خاجانیپروینگیالن1406

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929جوادی نیاسیده لیالگیالن1417

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928عرفانیانایوبگیالن1418

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928قربانی پنچاهوحیدگیالن1419

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928اسالم دوست کاربندکریمگیالن1420

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929حیدری پهلویانمحسنگیالن1421

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929عرب نژادمیر سعیدگیالن1422

تایید(مجازی- غیر حضوری)طراحی فضای های آموزشی 1396092513960929نظرمحمدی فشخامیاسماعیلگیالن1423

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928نگران لنگرودیپیمانگیالن1424

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929خلیلی ویشکاسوقهمریمگیالن1425

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908گودرزیوحیدلرستان1426

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908درویشیخدیجهلرستان1427

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908رزمخواهمعصومهلرستان1428

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914اسماعیلیاسفندیارلرستان1429

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914الهی نژادعلیلرستان1430

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914بهمنیعلیلرستان1431

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914بیرانوندامینلرستان1432

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914دلفانفیروزلرستان1433

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914رستمیمصطفیلرستان1434

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914زمانی وردیمهرانلرستان1435

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914سپهوندعلیلرستان1436

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914شاه منصوریمسعودلرستان1437

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914عالی پورمهردادلرستان1438

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914فالحیمختارلرستان1439

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914قادراحمدیخدیجهلرستان1440

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914قاسمی نژادخداکرملرستان1441

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914قربانیرسوللرستان1442

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914قنبرپوررضالرستان1443

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914قنبری مزلقانمهدیلرستان1444

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914کریمی صدراسماعیللرستان1445

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914مختاری فردامیرلرستان1446

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914معتعمدیرضالرستان1447

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914ملک محمودیداودلرستان1448

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914نعمت الهیحسینلرستان1449

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914نیریحسینلرستان1450

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914همتیمیثملرستان1451

تایید(اجرا در استان لرستان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914وفایی مقدمسید صادقلرستان1452

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908موالیی تاریرضالرستان1453

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908رضاییجوادلرستان1454

تایید آلمانی1مکالمه روزمره و درك فیلم 1396090413960908تقویمحمد حسنلرستان1455

تایید1مکانیک عمومی1396090413960908کوچکیمحمد رضالرستان1456



تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914لونیمازیارلرستان1457

تاییدگبه بافت1396091113960914ساالروندلیاللرستان1458

تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914درویشیانداودلرستان1459

تایید1396091813960922ILLUSTRATORداودیسمیهلرستان1460

تایید1396091813960922PHPنورائیسامانلرستان1461

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922غالمیاحمدلرستان1462

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922ساالروندلیاللرستان1463

1396091813960922فالحوندچگنیعبدالهلرستان1464
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922کوچکیمحمد رضالرستان1465

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922ساکیمهدیلرستان1466

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922نعمت الهیهادیلرستان1467

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929رستمیمصطفیلرستان1468

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922زرین بخشخسرولرستان1469

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922آبکتیکبریلرستان1470

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922خادمیکبرالرستان1471

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922مدیریسهیاللرستان1472

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921جودکی نژادعلیلرستان1473

1396091813960922رحمتی پورمهدیلرستان1474
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960922قایدرحمتیمرادلرستان1475
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012مدیریسهیاللرستان1476

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928وفایی مقدمسید صادقلرستان1477

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929داودیهمایونلرستان1478

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929موالیی تاریرضالرستان1479

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929لریمسلملرستان1480

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928ساالروندمحبوبهلرستان1481

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929محمدی نیافاطمهلرستان1482

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928ساالروندولیلرستان1483

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928دلفانفیروزلرستان1484

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928صادقی پورغالمحسنلرستان1485

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928فالحوندچگنیعبدالهلرستان1486

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929منصوریصدیقهلرستان1487

تایید دوربین های مدار بسته1396090413960908خلیلیمحسنمازندران1488

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908اکبرنژاد سارویحبیبمازندران1489

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908صدیقیمحمدرضامازندران1490

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908دلگشامحدثهمازندران1491

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908مهریسمانهمازندران1492

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396090413960914عاشوریرویامازندران1493

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908محمدزاده مشائیفیروزهمازندران1494

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908میری متانکالییسید خدیجهمازندران1495

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908عزیزیاعظممازندران1496

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908میرکتولیمژگانمازندران1497

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908تیمورنژادفرخمازندران1498

تاییددراپینگ گل در لباس1396091113960914زائراومالیثریامازندران1499

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914ساحلیسعیدمازندران1500

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914حنیفیکامرانمازندران1501

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914غنودیارمیامازندران1502

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914محسنیسروشمازندران1503

تاییدعیب یابی سیستم های سرد کننده تجاری1396091113960914نوریغالمرضامازندران1504



تاییدنحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی1396091113960914اصغرتبار لداریعلیمازندران1505

تایید1396091813960922PHPاحمدی رستمیمحسنمازندران1506

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922پزشکیافشینمازندران1507

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922راه نوردآسیهمازندران1508

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922حسنیمصطفیمازندران1509

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922رستگار رستمکالئیجوادمازندران1510

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921فروتنمهشیدمازندران1511

1396091813960922عالیشاه باالدهیطاهرهمازندران1512
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

1396091813960922فخاریفاطمهمازندران1513
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

1396091813960922هادویمعصومهمازندران1514
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921طاهریانسعیدمازندران1515

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929رزاقیحدیثهمازندران1516

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929گل پیکر رادامیر حسینمازندران1517

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929مقتداییراحلهمازندران1518

تایید(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929نصاریسحرمازندران1519

1396091813960922قاسم پورمهدیمازندران1520
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921علیجان زاده تنکابنیهمایونمازندران1521

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922حسینیسید مجتبیمازندران1522

تایید(Hyper-V)تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت1396091813960922معافیمحمدمازندران1523

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921شجاعیفرزادمازندران1524

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929دشتیجلیلمازندران1525

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922عاشوریرویامازندران1526

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922دژکامسعیده ساداتمازندران1527

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922عربفاطمهمازندران1528

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922گیالنیحسینمازندران1529

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922آباییحسینمازندران1530

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922معماییندامازندران1531

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921طاهریسیدمهدیمازندران1532

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922احمدیرویامازندران1533

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922اصدقیفاطمهمازندران1534

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922آهنیسمیهمازندران1535

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922رستمکالییسیده محترممازندران1536

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922میرکتولیمژگانمازندران1537

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921اسدیپرویزمازندران1538

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921فیروزی الکتراشانیابراهیممازندران1539

تاییدنرم افزار ادیوس مقدماتی1396091813960922فیروزمندیمحمد ابراهیممازندران1540

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929هدیه لمرساالرمازندران1541

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )خلیلی پائین دزائیهاجرمازندران1542

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928شعبانیمسلممازندران1543

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928عبدالملکیعلیمازندران1544

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928رحمانیمحمد علیمازندران1545

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928گیالنیحسینمازندران1546

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928منصوری نیاسیدصادقمازندران1547

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928کوثری لنگریمسلممازندران1548

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929خراسانی لمراسکیشهربانومازندران1549

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929دژکامسعیده ساداتمازندران1550

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928شفائیعلیمازندران1551

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928اکبرنژاد سارویحبیبمازندران1552

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928طاهریانسعیدمازندران1553

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929مظفریعشرتمازندران1554



تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929مهدویرقیهمازندران1555

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929نیک پور مقدمحوریهمازندران1556

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929نیک پورمقدمنازنینمازندران1557

تاییدمبانی رنگ1396092513960929تقی زادهاکرممازندران1558

تاییدمبانی رنگ1396092513960929ملکی مجداعظممازندران1559

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929انگورج تقویمهردادمازندران1560

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929سوداگریان امیریمجیدمازندران1561

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908غالمیانراضیهمرکزی1562

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908دانایی فردمهدیمرکزی1563

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908صفریآمنهمرکزی1564

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908میرزائیفاطمهمرکزی1565

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908مشایخیمریممرکزی1566

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908زاهدیمریممرکزی1567

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908عزیزیمنوچهرمرکزی1568

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908بختیارفریبامرکزی1569

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908توکلیمهرانمرکزی1570

تایید(مجازی- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی1396090413960908حقانیسمیهمرکزی1571

تایید1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی 1396090413960908فرهادیزهرهمرکزی1572

تاییدArmمیکروکنترولر 1396090413960908رضائیرضامرکزی1573

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914احمدیمرتضیمرکزی1574

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914مظفریحسینمرکزی1575

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914رحیمیعلیمرکزی1576

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914شفیعیحسینمرکزی1577

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914عشقعلیعلیمرکزی1578

تاییدگبه بافت1396091113960914سلمانی فوزیفاطمهمرکزی1579

تایید1396091813960922ILLUSTRATORطالبیویدامرکزی1580

تایید1396091813960922ILLUSTRATORهنرمنداقدسمرکزی1581

تایید1396091813960922PHOTO SHOPتوکلیمهرانمرکزی1582

تایید1396091813960922PHPخادم زادهنجمامرکزی1583

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921سمیعی نیستانیعلیرضامرکزی1584

تاییدبنای سفت کار1396091813960922نجفی زادهنوابمرکزی1585

تاییدپردازش تصویر1396091813960921عسگریاکرممرکزی1586

تاییدپردازش تصویر1396091813960921کمال آبادیفاطمهمرکزی1587

1396091813960922ساالریمحمد صادقمرکزی1588
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922هنر دوستمقصودمرکزی1589

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921شیخی مهر آبادیمسعودمرکزی1590

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921مهرادسیامکمرکزی1591

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929قنبریولیمرکزی1592

تاییدE3جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل 1396091813960929منجزیسعیدمرکزی1593

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922رحمانیاکرممرکزی1594

تایید(دیاك)کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای 1396091813960921ظهیریحسنمرکزی1595

تاییددر طراحی داخلی ساختمان(ویترای)کار روی شیشه 1396091813960922آزادیمژگانمرکزی1596

1396091813960922شاهیمهردادمرکزی1597
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960921حکامی قاسمیمهدیمرکزی1598
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

1396091813960921نکیساابراهیممرکزی1599
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

1396091813960921یار احمدیعلیمرکزی1600
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید



تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922کریمیفخرالساداتمرکزی1601

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928حسنیسجادمرکزی1602

تایید(مقدماتی)ARC VIEW GIS 3.Xآموزش نرم افزار 1396092513960929شاهیمهردادمرکزی1603

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928عسگریابوالفضلمرکزی1604

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928کوه برمیالدمرکزی1605

تاییدABAQUSتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار 1396092513960929ملکمحمد حسینمرکزی1606

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928عسگریاکرممرکزی1607

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929خلیلی درمنیالهاممرکزی1068

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929غالمیبانومرکزی1609

تایید(اصول نصب و بهره برداری )خازن های توزیع 1396092513960928غیاث آبادی فراهانیعبدالهمرکزی1610

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929جلیلیشهنازمرکزی1611

تاییدشلوار دوزی1396092513960929بدریسیده فاطمهمرکزی1612

تایید(مقدماتی)طب سنتی1396092513960928مرادیانفاطمهمرکزی1613

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928جاویدان فربهناممرکزی1614

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928واحدعباسمرکزی1615

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928کمال آبادیفاطمهمرکزی1616

تاییدSOLID WORKطراحی و مدلسازی مقدماتی با 1396092513960928نوبختغالمرضامرکزی1617

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928مالمیررضامرکزی1618

تایید1396090413960908EPLAN P8احمدیداریوشهرمزگان1619

تایید1396090413960908EPLAN P8سهرابی دوالبانمهدیهرمزگان1620

تایید1396090413960908EPLAN P8معین نیاکاظمهرمزگان1621

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCحسینیسید علی اصغرهرمزگان1622

تاییدA مقدماتی 1396090413960908PLCرضایی لک زردشتیمیهنهرمزگان1623

تایید1الکترونیک صنعتی 1396090413960908آرایشیعقوبهرمزگان1624

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908بهمن زادهمریمهرمزگان1625

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908عامری پوررامینهرمزگان1626

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908سیستانیکیومرثهرمزگان1267

تاییدآشنایی با برق تاسیسات1396090413960908صادقی نژادمهدیهرمزگان1628

تاییدپرورش پرندگان زینتی1396090413960908رمضانیترابهرمزگان1629

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908نجفیابراهیمهرمزگان1630

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908ژالهرویاهرمزگان1631

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908قاسمیصادقهرمزگان1632

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908پسندی پورسولمازهرمزگان1633

تاییدمحوطه سازی فضای سبز1396090413960908دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1634

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908حسن نژادمحمد ابراهیمهرمزگان1635

تایید(مقدماتی)مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1396090413960908علیزاده شلمانیمجمد رضاهرمزگان1636

تایید(1)انرژی های تجدید پذیر1396091113960914رضاییمیهنهرمزگان1637

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914امیدواری فرزادهرمزگان1638

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914عامری پوررامینهرمزگان1639

تاییدگبه بافت1396091113960914قاسمی نژادرائینیمریمهرمزگان1640

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922عبداله پور آزادسلیماهرمزگان1641

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929احمدیداریوشهرمزگان1642

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929بهمن زادهمریمهرمزگان1643

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929پسندی پورسولمازهرمزگان1644

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929تقی زاده فردسید محسنهرمزگان1645

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929جانی پورلیالهرمزگان1646

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929حاج حسینی درباغیعیسیهرمزگان1647

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929حسینیسید مهدیهرمزگان1648

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929دهقانی سلطانیامیرهرمزگان1649

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929دهقانی سلطانیرقیههرمزگان1650

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929دهقانی سلطانینرجسهرمزگان1651



تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929ذاکری درباغیمحمدهرمزگان1652

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929رضائی لک زردشتیمیهنهرمزگان1653

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929رنجبریمریمهرمزگان1654

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929زارعی کلوئیسمیههرمزگان1655

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929زعیمی دهبارزالهامهرمزگان1656

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929ژالهرویاهرمزگان1657

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929سهرابی دوالبانمهدیهرمزگان1658

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929سیستانیکیومرثهرمزگان1659

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929صادقی نژادمهدیهرمزگان1660

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929عامری پوررامینهرمزگان1661

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929عسکری پور حسن آبادسمیههرمزگان1662

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929قاسمی نژادرائینیمریمهرمزگان1663

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929محیاپور لریفیروزههرمزگان1664

تایید(اجرا در استان هرمزگان)(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی 1396091813960929موسی پوراسماعیلهرمزگان1665

تاییدجوشکاری با گاز اکسی استیلن1396091813960921فریدون فرحامدهرمزگان1666

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922پیریامینهرمزگان1667

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922خلیفاویعبدالرحیمهرمزگان1668

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921بهنامیاصغرهرمزگان1669

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921جلیلیابراهیمهرمزگان1670

تاییدB مقدماتی 1396092513960928PLCحسینیسید علی اصغرهرمزگان1671

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928امیری دوماریمحسنهرمزگان1672

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928بهنامیاصغرهرمزگان1673

تایید2انتقال قدرت معمولی 1396092513960928جلیلیابراهیمهرمزگان1674

تایید(1)سطح  (پکیج حرارتی)پکیج شوفاژ دیواری 1396092513960928قاسمیصادقهرمزگان1675

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929غالمیاحمدهرمزگان1676

تاییدشلوار دوزی1396092513960929راشدی نسبزبیدههرمزگان1677

تاییدطراحی تصفیه خانه1396092513960928خلیفاویعبالرحیمهرمزگان1678

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929میهن پرستزینبهرمزگان1679

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928فریدون فرحامدهرمزگان1680

تایید1396090413960908EPLAN P8نظری منظوراسماعیلهمدان1681

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCامیریامیرحسینهمدان1682

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCبخشیصادقهمدان1683

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCبنی اردالنحجت الههمدان1684

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCپاروندپوریاهمدان1685

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCرستمیاسماعیلهمدان1686

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCرنجبردارسعیدهمدان1687

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCزمانیعلیهمدان1688

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCسرمدی علیخانیرسولهمدان1689

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCسهرابیرضاهمدان1690

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCصارمیمعراجهمدان1691

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCصفریعلیهمدان1692

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCقنبری صالحمحمدهمدان1693

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCمسکینیسید حسنهمدان1694

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCمقدسیعباسهمدان1695

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCمکاری همدانیناصرهمدان1696

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCنجفیمصطفیهمدان1697

تایید(اجرا در استان همدان) A مقدماتی 1396090413960908PLCنظریعلیهمدان1698

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908رحیمیزینبهمدان1699

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908سلیمانیمرتضیهمدان1700

تایید(متد مولر)الگو ساز و دوخت باالتنه 1396090413960908گلشنیمعصومههمدان1701

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908سیفعلیرضاهمدان1702



تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908نادریصالحهمدان1703

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908وکیلیمهرانهمدان1704

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908شمسحامدهمدان1705

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908حیدریسحرهمدان1706

تاییدروشهای ارائه مطلب1396090413960908شفیعیفاطمههمدان1707

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908زندیلیالهمدان1708

تاییدطراحی و چاپ مهر قلمکار1396090413960908کزازیخدیجههمدان1709

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396090413960908نجاتیطیبههمدان1710

تاییدلوله کشی گاز خانگی و تجاری1396090413960908یعقوبیرضاهمدان1711

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908حامدیفهیمههمدان1712

تاییدنرم افزار مولتی مدیا بیلدر1396090413960908نامدارزهراهمدان1713

تاییداستانداردهای شبکه های توزیع1396091113960914نجفیمصطفیهمدان1714

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914فتحیان راسخعلیهمدان1715

تاییدترسیم نقشه های فلزی و بتنی1396091113960914هاشمیهدیهمدان1716

تاییدتعلیق فرمان مقدماتی1396091113960914فاطمی یارسعیدهمدان1717

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914الوندی سرابیامیرحسینهمدان1716

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914سلیمانیسروشهمدان1717

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914سرابیمیثمهمدان1718

تاییدسیستم  تهویه و کولر خودرو1396091113960914کریمیاحمدهمدان1719

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914زینعلیمهدیهمدان1720

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914سهرابیرضاهمدان1721

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914مقدسیعباسهمدان1722

تایید(ETAP)با نرم افزار مناسب - طراحی شبکه صنعتی1396091113960914نژادزندیهمریمهمدان1723

تاییدگبه بافت1396091113960914عباسیمعصومههمدان1724

تایید(مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان1396091813960922یادگاریمنیژههمدان1725

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922حدیدیمهدیهمدان1726

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922کرمیعلیهمدان1727

تاییدآشنایی و کار با وسایل کمک آموزشی1396091813960922وزینی افشارمصطفیهمدان1728

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921اسدبیگیمهدیهمدان1729

تاییدبرآورد ارزش کارهای هنری1396091813960921حسینی راد زارعزهراهمدان1730

1396091813960922معلمیزهراهمدان1731
برنامه ریزی و اجرای روند تصویربرداری وکار در استودیوها 

تلویزیونی
تایید

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921سهرابیرضاهمدان1732

تاییدپردازش تصویر1396091813960921موسویسیدپرویزهمدان1733

تایید3تراش تخصصی 1396091813960922آذرطوسسعیدهمدان1734

تاییدحسابداری مقدماتی1396091813960922شریفی تراباعظمهمدان1735

تاییددوخت لباس های کشی1396091813960922ازادی منشطاهرههمدان1736

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922بنی اردالنحجت الههمدان1737

تاییدسیستم دوربین های مدار بسته دیجیتال1396091813960922وکیلیمهرانهمدان1738

تاییدطراحی خطوط انتقال نیرو1396091813960921زائری بهروزرضاهمدان1739

تاییدطراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک1396091813960922ساسان شفیع نیاقنبر علیهمدان1740

تایید(مقدماتی)فتوشاپ در معماری 1396091813960922فتحیان راسخعلیهمدان1741

تایید(2)کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1396091813960922شهبازیامین دختهمدان1742

تاییدHTMLکد نویسی 1396091813960922احمدی حشمتیهنسرینهمدان1743

1396091813960922گودرزدشتیسلمانهمدان1744
مجازی ) در عمران و نقشه برداریGoogel Earthکاربرد نرم افزار 

(غیر حضوری- 
تایید

1396091813960921مقدسیعباسهمدان1745
آبگرمکن های خورشیدی و پنل  )کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی 

(های خورشیدی 
تایید

تاییدلباس شب و عروس به روش سن پاتریک1396091813960922رحیمیزینبهمدان1746

تاییدمبانی هنرهای تجسمی1396091813960922شمسیعاطفههمدان1747

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921باقریحمیدهمدان1748

تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921سرابیمیثمهمدان1749



تایید2مدیریت موتور مقدماتی1396091813960921سلگیسعیدهمدان1750

تایید(موتور گاما  )مولد قدرت تخصصی النترا1396091813960921نگینیمحمدهمدان1751

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929سهیلی مهدیزادهاصغرهمدان1752

تاییدFCE 1نگارش 1396091813960929مومنیمریمهمدان1753

تایید 1396092513960929CompTIA Linux+ ( core level )احمدیبیژنهمدان1754

تایید1396092513960929FLASHاحمدی حشمتیهنسرینهمدان1755

1396092513960929ترکاشوندفاطمههمدان1756
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396092513960929سیفعلیرضاهمدان1757
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396092513960929محمدیحمیدرضاهمدان1758
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396092513960929ملکیحسینهمدان1759
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396092513960929نادریصالحهمدان1760
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012سیفمحسنهمدان1761

تایید1396092513960929SQL SERVER 2012مرادینرگسهمدان1762

تاییدL90برق خودروی تخصصی 1396092513960928موالزادهمحمدتقیهمدان1763

تاییدترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد1396092513960928فتحیان راسخعلیهمدان1764

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928الوندیجابرهمدان1765

تایید(مقدماتی) AVRتکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر1396092513960928موسویسیدپرویزهمدان1766

تایید+Aتکنسین فنی سخت افزار 1396092513960929سوریعلیرضاهمدان1767

تاییدحسابداری تکمیلی1396092513960929شریفی تراباعظمهمدان1768

تاییدخیاطی با اندازه گیری مستقیم روی پارچه1396092513960929سلیمانیمرتضیهمدان1769

تاییدشلوار دوزی1396092513960929ازادی منشطاهرههمدان1770

تاییدشلوار دوزی1396092513960929زیبائیشهنازهمدان1771

تایید(فشار ضعیف و متوسط)طراحی تابلوها 1396092513960928مقدسیعباسهمدان1772

تایید(پیشرفته  )2عکاسی دیجیتال 1396092513960929وکیلیمهرانهمدان1773

تایید(مجازی- غیر حضوری)مواد و مصالح در طراحی داخلی1396092513960929قادریحجت الههمدان1774

تاییدنقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات1396092513960928چوبکیانسید محمدهمدان1775

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908امینی بهابادیصدیقهیزد1776

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396090413960908جاللیفریبایزد1777

تاییدETABSتحلیل و طراح سه بعدی سازه های فلزی با 1396090413960908میرطبائیسید محمدیزد1778

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908صادقیمیترایزد1779

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908ضوء الرشدسیمی الساداتیزد1780

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908گندم مالمیریمرجانیزد1781

تاییدتکنیک های هنری تصویربرداری1396090413960908مطهریعصمتیزد1782

تاییددوره تفسیر فیلم های رادیوگرافی1396090413960908محمدی بغدادآبادیامیدیزد1783

تاییدساخت و بکارگیری انواع جیگ و فیکسچر در صنایع چوب1396090413960908ابراهیمی صدرآبادیمهدییزد1784

تایید(متن و حاشیه )طراحی سنتی 1396090413960908ایزدی فرنسرینیزد1785

تاییدجوشکاری با قوس الکتریکی دستی1396091113960914پارسائیانسیدرضایزد1786

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914صمصام آباداعظمیزد1787

تاییدروانشناسی مهارت های ارتباطی1396091113960914فالحتیسمانهیزد1788

تاییدWEBR1لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی 1396091113960914دامکی علی ابادمحمد رضایزد1789

تایید1396091813960922ILLUSTRATORطایفیسعیدهیزد1790

تایید1396091813960922PHOTO SHOPدهقانزاده بافقیمجیدیزد1791

تاییداصول مدیریت آشپرخانه های صنعتی1396091813960922دهقانی فخرآبادحلیمهیزد1792

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922ضوالرشدسیمین الساداتیزد1793

تایید(مقدماتی )ایمنی و بهداشت در محیط کار1396091813960922قدیریمریمیزد1794

تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921افضلیمصطفییزد1795



تاییدS7-GRAPH به زبان PLC S7برنامه نویسی 1396091813960921دهقانی اشکذریمحمد حسینیزد1796

1396091813960922زارعاحمدیزد1797
نرم افزار )طراحی و برنامه ریزی با کامپیوتر  - CNC5/1تراش 

sHOPTURN)
تایید

تاییدماشین لباسشویی ) 8-1تعمیر لوازم خانگی گردنده 1396091813960921فاتحی فیض آبادمجیدیزد1798

1396092513960929رفیعی مجومرداعظمیزد1799
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

1396092513960929نجاری طزرجانیفاطمهیزد1800
MCSA : Installing and Configuring 

Windows Server2012
تایید

تاییداصول نگهداری مواد غذایی1396092513960929دهقانی فخر آبادحلیمهیزد1801

تاییدشلوار دوزی1396092513960929سلطان عطارزهرهیزد1802

تاییدشلوار دوزی1396092513960929صادقیمهدیهیزد1803

تاییدعیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی1396092513960928انتظاری زارچکاظمیزد1804

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929اقبالیخدیجهیزد1805

تاییدHDکار با دوربین 1396092513960929الرشد’ضوسیمین الساداتیزد1806

تاییدنرم افزار ادیوس پیشرفته1396092513960929طباطباییزهراالساداتیزد1807

تاییدنرم افزار طراحی الگوی لباس1396092513960929حکیمی میبدیژالهیزد1808

اداره آموزش مرکز تربیت مربی


